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Nevhodné prostredie v škol-
ských triedach vplýva na
zhoršenú pozornosť žiakov,
ich zvýšenú chorobnosť či
dokonca na vznik astmy.

SLOVENSKO. Vnútorné prostredie
škôl nie je dostatočne kvalitné, deti
teda trávia veľkú časť dňa v nevy-
hovujúcich podmienkach. 

Vyplýva to z analýzy platformy
Budovy pre budúcnosť (BPB), kto-
rej súčasťou je aj Technická univer-
zita v Košiciach. 

Pomôcť by mohli investície z
plánu obnovy, riešenia totiž už exi-
stujú. 

Analýza spočívala v meraní
hodnôt rôznych faktorov, li-
mitné hodnoty pri niektorých z

nich neboli dodržané v značnej
časti zapojených 28 rôznych
školských budov v období rokov
2015 - 2021. 

Čo zistili
„Najzávažnejšími problémami sa
ukázali vysoké koncentrácie oxidu
uhličitého (CO2) a zvýšená prašno-
sť spojená s nedostatočným vetra-
ním, problém s hlukom a zlým
akustickým komfortom a prehrie-
vanie tried v teplom období," 
uviedli autori analýzy. 

Analytik platformy Richard
Paksi dodal, že štúdie dokazujú, ako
nevhodné prostredie v triedach
vplýva na zhoršenú pozornosť žia-
kov, zvýšenú chorobnosť či na
vznik astmy. 

„Výsledky našej analýzy uka-
zujú, že v slovenských školách nie
sú vo veľkej časti vyučovacích ho-
dín dodržané požadované mikro-

klimatické podmienky, ako dosta-
točné vetranie, tepelný komfort či
vlhkosť vzduchu. Súčasne sa dosa-
hujú vysoké koncentrácie škodli-

vín, najmä tuhých častíc a prcha-
vých organických zlúčenín," vyme-
noval Paksi s tým, že častým pro-
blémom je aj osvetlenie. 

Prekročené limity
Slovenské školy pritom navštevuje
viac ako 1,1 milióna detí a študu-
júcich a približne 165 000 pedagó-
gov. 

Len pri kvalite vzduchu je po-
dľa Paksiho alarmujúce, že niek-
toré limitné hodnoty boli v trie-
dach prekračované niekoľkonásob-
ne. 

„Jedným z najčastejších pro-
blémov je tzv. vydýchaný vzduch v
triedach počas vyučovania, ktorý je
príznačný vysokou úrovňou kon-
centrácie CO2," spresnil analytik s

tým, že hodnoty v triedach často
vystúpili na dvojnásobok maxi-
málnej prípustnej koncentrácie v
interiéri. 

Nádej vkladá platforma do
plánu obnovy, ktorý počíta aj s
modernizáciou školských budov.
Riešenia, ako zlepšiť vnútorné
prostredie budov, totiž už existu-
jú. 

„Každý jeden z uvádzaných
problémov je možné riešiť staveb-
nými, technologickými či archi-
tektonickými úpravami. Riešenia
ako zateplenie, výmena okien či
úprava vnútorných povrchov,
prípadne inštalácie vzduchotech-
niky s rekuperáciou, prinášajú zle-
pšenie," komentoval Miroslav Zlie-
chovec z platformy.   (tasr)
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Majú už vyše 30 a stále bývajú s rodičmi.  
Pandémia ich odchod ešte viac spomalila
JEDEN PRIATEĽKU NEMÁ, DRUHÉMU STAČÍ AJ SAMOSTATNÉ PODKROVIE V DOME
Mladí ľudia na Slovensku
sa do odchodu od rodi-
čov príliš skoro nehrnú.
Dôvodov je viacero, vy-
svetľuje vedúca Katedry
psychológie Filozofickej
fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Koši-
ciach Beáta Ráczová.

VÝCHODNÉ SLOVENSKO. Karol
je slobodný 30-ročný mladík, ktorý
stále býva s rodičmi. 

Nevidí v tom žiadny problém,
ako sám hovorí, má to svoje výho-
dy. „Na chod domácnosti prispie-
vam, ale dokážem si ušetriť viac pe-
ňazí.“ Tie potom môže využiť na-
príklad na cestovanie do rôznych
kútov sveta. 

Dubaj, Filipíny...
Mladík z okolia Prešova rád a často
cestuje s kamarátmi, okrem klasic-
kých európskych destinácií bol už
aj v exotickejších krajinách, naprí-
klad v Dubaji. 

Keby neprišla pandémia, mi-
nulú letnú sezónu by pravdepodob-
ne strávil nejaký čas na Filipínach. 

Podobne premýšľa aj Lukáš,
ktorý tohto roku oslávil 35 rokov a
žije na dedine neďaleko Košíc v ro-
dinnom dome s rodičmi, rovnako
ako Karol. 

„Na stravu a réžiu prispievam,
to je samozrejmé. Pomôžem rodi-
čom, ako môžem, ale oni sú na
dôchodku a veľa toho v pohode
zvládajú. Takýto život mi vyhovuje.
Keď chcem, idem na ryby, vyspím
sa po nočnej, idem na výlet,“ hovo-
rí Lukáš. 

Má stredoškolské vzdelanie, je
aj manuálne zručný, teda vie doma
čo-to urobiť, ak je to potrebné. 

Pracuje na železnici, robí na
zmeny, čo znamená, že pracuje v
noci aj počas sviatkov. 

So svojím životom je maximál-
ne spokojný. „V dome máme dosť
miesta, rodičia sú na prvom po-
schodí, ja žijem v podkroví, takže
mám aj svoje súkromie,“ hovorí. 

Slováci a Chorváti idú 
z domu preč poslední
Karolova a Lukášova situácia nie je
na Slovensku vôbec ojedinelá. 

Najneskôr sa podľa aktuálnych

údajov Eurostatu v Európskej únii
sťahujú z domácností svojich rodi-
čov mladí ľudia v Chorvátsku (vo
veku 31,8 roka) a na Slovensku (30,9
roka). V týchto dvoch krajinách sa
tak v priemere stáva až po tridsiat-
ke. Vedúca Katedry psychológie Fi-
lozofickej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach
Beáta Ráczová vysvetľuje, že na
tento trend musíme hľadieť v kon-
texte spoločenských, ekonomic-
kých a kultúrnych zmien, ktoré sa
udiali za posledných 30 rokov. 

Akademici UPJŠ vo výskume
zistili, že pre súčasných dvadsiat-
nikov a dvadsiatničky prestáva byť
dôležité, či niečo „stihnú“ v konk-
rétnom čase, a oveľa dôležitejšia je
pre nich orientácia podľa udalostí. 

„Napríklad založeniu rodiny
takmer vždy predchádza stabilná
práca,“ opisuje Ráczová. 

Sťahovanie a pandémia
Najaktuálnejšia štatistika Eurosta-
tu o osamostatňovaní mladých za-
hŕňa aj rok 2020, ktorý bol zasiah-
nutý pandémiou, čo sa mohlo ta-
kisto odraziť v umiestnení Sloven-
ska na chvoste rebríčka v tejto
štatistike. „Neistota, lockdown a
nepredvídateľnosť zmien mohli vi-
esť mladých ľudí k prehodnoteniu
odsťahovania sa a k zotrvaniu u ro-
dičov o niečo dlhšie, kým sa situ-
ácia upokojí,“ pripomína odbor-
níčka. 

Mladí sa však z domu podľa nej
za normálnych okolností nepo-
náhľajú z viacerých dôvodov. 

Predlžuje sa im napríklad do-
ba na prípravu povolania, ženia a
vydávajú sa neskôr v porovnaní s
minulosťou a zvyšuje sa aj vek ro-
dičov pri narodení prvého dieťaťa. 

„Prípadne zvolia iný životný
štýl, napríklad byť single alebo žiť v
kohabitácii. Prechod do dospelosti
sa tak stáva dlhodobým procesom,
ktorý nie je univerzálny,“ hovorí
odborníčka a dodáva, že, naopak, is-
tým urýchlením odchodu z rodi-
čovského domu býva vážny part-
nerský vzťah, keď potreba byť sa-
mostatný stúpa. 

Jeden priateľku nemá, 
druhému stačí podkrovie
Karol však ani po tridsiatke nemá

dlhodobý vzťah, do svadby sa teda
nehrnie. 

Ako hovorí, podobne sú na tom
aj niektorí jeho kamaráti, ktorí
vážne vzťahy jednoducho „nerie-
šia“. Lukáš priateľku má, sú spolu
asi dva roky. Predtým mal nejaké
vzťahy, ale tie nemali veľkú per-
spektívu. 

Hovorí, že aktuálna priateľka
je zrejme tá pravá. Stretávajú sa za-
tiaľ na striedačku raz u neho, raz u
nej, ale častejšie je už ona u neho,
keďže on má k dispozícii samo-
statné podkrovie v dome. 

Ich vzťah zrejme smeruje k
spoločnému životu, no samostatné
bývanie si pravdepodobne hľadať
nebudú a ostanú u Lukáša, keďže sa
im to finančne viac vyplatí ako in-
vestícia do samostatného bytu. 

„Možno keby som si našiel sta-
bilný vzťah skôr, ako niektorí moji
kamaráti, tak by som sa aj osamo-
statnil skôr. Neviem, ako by to bo-
lo,“ hovorí Lukáš. 

Ráczová pripomína, že na Slo-
vensku viacgeneračné bývanie a
využitie jeho benefitov, ak je vlast-
né bývanie menej dostupné, nie je
vôbec ojedinelé. 

Dostupnosť bývania
Veľkou témou v osamostatňovaní
sa mladých je tak dlhodobo najmä
dostupnosť bývania. 

Slovensko má v rámci Európy
jeden z najväčších podielov vlast-
ného bývania, na ktoré si berú ľu-
dia vysoké hypotéky. 

Karol hovorí, že o hypotéke do-

siaľ ani neuvažoval. „Zadlžil by som
sa tým na dlhé roky. Kým som slo-
bodný, nevidím v tom nejaký zmy-
sel,“ hovorí. 

Odborníčka pripomína, že do-
stupnosť vlastného bývania pre
mladých je na Slovensku nízka, a to
nielen kvôli čoraz väčšej finančnej
náročnosti, ale aj pre nízky počet
vhodných takzvaných štartovacích
bytov. 

„V Českej republike, kde sa v
priemere mladí sťahujú od rodičov
pri dosiahnutí veku 26 rokov, tak
mladí pracujúci ľudia volia ako čas-
té riešenie samostatného bývania
takzvané zdieľané bývanie, ktoré
bolo predtým doménou študen-
tov,“ vysvetľuje. 

Odchádzajú už 17-roční
Nie vo všetkých štátoch Európskej
únie sú však štatistiky také ako na
Slovensku. 

Už spomínaní Česi sa blížia k
európskemu priemeru a odchádza-
jú z domu približne 26-roční. 

Opačným protipólom Sloven-
ska sú škandinávske štáty, kde sa
mladí sťahujú pred dovŕšením 22
rokov. 

Rebríčku dominujú mladí vo
Švédsku, ktorí sa sťahujú od rodi-
čov ešte pred dosiahnutím plnole-
tosti, a to v 17 rokoch. 

Podľa Ráczovej je to však vec
pohľadu. „V súčasnosti by sme v na-
šich podmienkach len ťažko mohli
vnímať sedemnásťročných dospie-
vajúcich ako schopných sa o seba
plne postarať, avšak pred nie-

koľkými desiatkami rokov to až
také výnimočné nebolo ani u nás,“
vysvetľuje. „V tom čase sa mladí ľu-
dia museli často prispôsobiť situ-
ácii a ani inú možnosť nemali. Ná-
stup do práce bol v tomto veku (17
rokov) bežný a pokračovanie v
štúdiu na vysokej škole bolo skôr
výnimkou,“ vysvetľuje. 

Nižší vek pre osamostatnenie
sa v škandinávskych krajinách
môžu navyše podľa odborníčky
uľahčovať priaznivé životné a pra-
covné podmienky. 

„Výsledky prieskumu totiž pre-
ukázali, že v krajinách, kde je vek
odchodu detí z domu vyšší, je vyšší
aj podiel mladých ľudí, ktorí sú ne-
zamestnaní, nie sú v procese vzde-
lávania a ani zvyšovania kvalifi-
kácie,“ vysvetľuje. 

Na druhej strane pripomína, že
na Slovensku môžu určitú rolu pri
váhaní osamostatniť sa zohrávať aj
spôsob výchovy či udržiavanie sil-
ných rodinných väzieb. 

„V istom období aj rodičia
môžu trpieť pri odchode detí z do-
mu syndrómom prázdneho hniez-
da, snaha udržať dieťa v domácom
prostredí tak silnie a čas odchodu
sa predlžuje,“ pripomína. 

Všetko mení manželstvo
Štatistiky Eurostatu potvrdili v osa-
mostatňovaní mladých Slovákov aj
značné rodové rozdiely. 

Slovenky odchádzajú z domo-
va približne v 29 rokoch a mladí
Slováci v priemere až o tri roky ne-
skôr. 

„Zatiaľ nemáme argumenty,
ktorými by sme mohli tieto čísla
vysvetliť. Môžeme len uvažovať o
viacerých faktoroch, ktoré to 
ovplyvňujú,“ hovorí odborníčka, no
dodáva, že významným motívom v
rodovej nerovnosti môže byť man-
želstvo. Štatistiky hovoria aj v tom-
to prípade v prospech žien a potvr-
dzuje to aj Lukášov prípad. 

Jeho staršia sestra je vydatá,
má dvoch synov, manžela a odke-
dy sa vydala, žije v rovnakej dedine
ako Lukáš, ale má svoj vlastný byt. 

Dáta k vstupu do prvého ma-
nželstva z roku 2018 na Slovensku
však poukazujú na značné rozdiely
medzi mužmi a ženami. 

Priemerný vek ženy je v tomto
prípade 31,29, muži sa ženia v prie-
mere až o tri roky neskôr. 

Dôležitým faktorom medzi
skorším odchodom z rodičovského
domu u žien môžu byť podľa Rác-
zovej aj rozdiely v plánovaní cieľov
ohľadom práce a vzdelania. 

Odborníčka s odvolaním sa na
českých vedcov vysvetľuje, že ženy
sú viac orientované na študijné cie-
le ako dosiahnutie adekvátneho
vzdelania v porovnaní s mužmi. 

„Tieto zistenia boli potvrdené
už dávnejšie fínskym výskum-
níkom J. E. Nurmim v roku 1992 na-
prieč rôznymi vekovými kategória-
mi. To môže viesť k tomu, že ženy
sa následným vstupom na trh
práce stanú finančne samostatne-
jšie v nižšom veku. Považujem však
za dôležité tieto úvahy potvrdiť o
výskum, ktorý by sa v tejto oblasti
mal u nás rozbehnúť,“ dodáva. 

Rodičia môžu byť rizikom
Napokon Ráczová pripomína, že na
osamostatnení detí je dôležité pra-
covať už v priebehu dospievania. Je
dôležité dieťa zapojiť do chodu do-
mácnosti, vymedziť jeho povinnos-
ti či naučiť ho narábať s peniazmi. 

Na druhej strane môžu byť pre
mladých ľudí rizikom rodičia, ktorí
majú o svoje dieťa neustále nad-
merné obavy. 

„V priebehu dospievania by
mladí ľudia mali mať možnosť roz-
hodovať sa samostatne a zároveň
preberať za následky týchto roz-
hodnutí zodpovednosť“, dodáva od-
borníčka.  LENKA HANIKOVÁ

Prečo žiaci nedávajú pozor a sú chorí? Môže za to aj vydýchaný vzduch

Pre mnohých mladých ľudí je samostatné bývanie nedostupné, preto predlžujú pobyt u rodičov. FOTO: JUDY


